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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35430  
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(XV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket 
banen en economie) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 april 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer.   
 
Ingetrokken en verworpen amendementen 
 
Begrotingsstaat Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
3 (Gijs van Dijk) over een vangnet voor flexwerkers 
 
Indiener is van mening dat werknemers met flexibele contracten die hun baan verliezen 
gedurende de Corona-crisis zeker moeten kunnen zijn van een vangnet. De indiener stelt 
daarom voor om, net zoals bij zelfstandigen, werknemers met een flexibel contract die hun 
baan verliezen ook een individueel recht op inkomensondersteuning verdienen. Zodoende 
wordt voorkomen dat grote groepen werknemers die ontslagen worden onder het sociaal 
minimum komen.  
 
Het doel van dit amendement is om werknemers met inkomstenverlies, als gevolg van de 
corona-crisis, te voorzien in hun levensonderhoud als het inkomen tot onder het sociaal 
minimum daalt. De indiener gaat hierbij uit van werknemers die, ondanks de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), niet meer worden opgeroepen door 
hun werkgever. De indiener denkt dan aan werknemers met een nulurencontract, 
oproepcontracten die niet meer worden opgeroepen en uitzendkrachten fase A van de ABU 
en fase 1/2 NBBU en werknemers die in hun proeftijd zaten of waarvan het tijdelijke 
contract afloopt. Werknemers, die ontslagen worden en te maken hebben met 
inkomstenverlies, kunnen hiermee ook aanspraak maken op de regeling Tijdelijke 
Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO).  
 
Ook voor werknemers met inkomstenverlies die onder het sociaal minimum terechtkomen 
geldt dat de regeling, net zoals de TOZO, tijdelijk is en voor drie maanden geldt (maart, 
april en mei 2020). De indiener houdt echter graag de mogelijkheid open om, net zoals bij 
de TOZO, om deze regeling te verlengen. Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en 

https://redactie.eerstekamer.nl/behandeling/20200408/amendement_van_het_lid_gijs_van/document3/f=/vl7oikjy3nzt.pdf


 

 datum 16 april 2020 

 blad 2 
 

 

met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering voor levensonderhoud duurt maximaal 
drie maanden. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met 
terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.  
 
Voor het aanvragen van deze regeling vindt er geen toets op het inkomen van de 
echtgenoot of partner en ook geen vermogenstoets plaats. Tevens wordt de 
kostendelersnorm niet toegepast. Om als werknemer met inkomstenverlies recht te krijgen 
tot deze regeling worden aanvullende voorwaarden opgenomen.  
 
De aanvullende voorwaarden zijn als volgt. Ten eerste moet sprake zijn van inkomen uit 
arbeid gedurende de periode januari en februari. Werknemers dienen een salarisstrook van 
de maanden januari of februari te kunnen overleggen. Ten tweede moet sprake zijn van 
inkomensverlies t.o.v. het gemiddelde inkomen in deze periode. Ten derde moet de 
werknemer in Nederland wonen en werken. Deze voorwaarden beogen dat werknemers 
toegang krijgen tot deze regeling als zij onvoldoende ww-rechten hebben opgebouwd en 
inkomen verliezen gedurende de Corona-crisis.  
 
Dit amendement verhoogt daarom de uitgaven aan de bijstand met 1,125 mld. euro. Deze 
kosten zijn gebaseerd op het feit dat vakbond FNV aangeeft dat 300.000 mensen met een 
flexibel contract hun baan dreigen te verliezen. In de berekening gaat de indiener uit van 
300.000 personen die voor drie maanden gebruik zullen maken van dit vangnet, a 15.000 
euro1. De berekening ziet er dan als volgt uit: 15.000 euro / 12 maanden * 3 maanden * 
300.000 personen. In dat geval bedragen de kosten 1,125 miljard euro.  
 
In werkelijkheid zijn de kosten afhankelijk van het totale beroep dat op de regeling wordt 
gedaan, wat afhangt van het aantal mensen dat hun baan verliest, de WW-rechten die zij 
hebben opgebouwd en het inkomen dat zij behouden. Bovendien voldoet een deel van deze 
mensen reeds aan de voorwaarden voor een reguliere bijstandsuitkering na uitvoering van 
de middelentoets.    
Ingetrokken. 
 
 
Begrotingsstaat Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 
5  7 (Van Kent en Jasper van Dijk) over verhoging budget voor voedselbanken 
 
Door de Coronacrisis komen veel voedselbanken in de problemen. Zij kunnen moeilijker 
aan voedsel komen voor hun klanten. Bovendien kan een aantal locaties niet meer gebruikt 
worden in verband met de Coronavoorschriften en kunnen veel vrijwilligers niet meer 
komen. Om de klanten van de voedselbanken toch van voedsel te voorzien, is extra geld 
nodig. Daarnaast verwacht Voedselbanken Nederland een flink grotere toeloop van mensen 
die door de Coronacrisis in geldnood gekomen zijn. Voedselbanken Nederland geeft aan 10 
miljoen euro nodig te hebben. Dit amendement reserveert 6 miljoen euro (bovenop de al 
gereserveerde 4 miljoen) ten behoeve van Voedselbanken Nederland om hen door deze 
crisis heen te helpen.   
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, PVV en FVD. 
 
 
  

 
1De kosten van een bijstandsuitkering bedragen ongeveer 15.000 euro per jaar, afgezien van 
uitvoeringskosten.   
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Diverse artikelen van de begrotingsstaat 
6  Jasper van Dijk en Van Kent) over middelen voor verlenging uitkeringsduur met 3 
maanden 
 
Met dit amendement wordt voor mensen met een WW-uitkering, een Ziektewetuitkering of 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering geregeld dat de uitkeringsperiode met 3 maanden 
verlengd wordt. Daartoe wordt opgedragen 3 nieuwe tijdelijke regelingen op te stellen die 
voorzien in het 3 maanden langer toekennen van WW, ZW en WIA aan de doelgroep. De 
budgettaire middelen voor deze tijdelijke regelingen worden gedekt uit de met dit 
amendement toegekende extra middelen op de artikelen 3, 5 en 6. Deze groepen 
uitkeringsgerechtigden hebben veel moeite met het vinden van een baan vanwege de 
coronacrisis. De indieners zijn van mening dat zij evenals het bedrijfsleven ondersteuning 
verdienen. Mensen met een WW-uitkering hebben problemen met het vinden van een baan 
omdat veel sollicitatiegesprekken worden afgezegd in verband met corona of omdat banen 
(tijdelijk) zijn verdwenen. Ook mensen die in de ziektewet zitten en na afloop van de 
ziektewetperiode mogelijk als 35-minner in de bijstand komen of helemaal zonder inkomen 
geraken, lopen tegen dezelfde problematische situatie aan bij het vinden van een baan. 
Mensen wiens Loongerelateerde Uitkeringsperiode (LGU) van de WIA afloopt, ondervinden 
dezelfde moeilijkheden bij het vinden van een baan. Personen die een LAU-uitkering 
krijgen en door de coronacrisis minder dan de helft verdienen van wat ze volgens de 
arbeidsdeskundige van het UWV kunnen verdienen, komen in de veel lagere 
vervolguitkering (VVU) terecht. Ook zij worden geconfronteerd met de gevolgen van de 
coronamaatregelen op de arbeidsmarkt, waardoor het veel moeilijker wordt om aan de 
inkomenseis te voldoen. Deze groepen mensen hebben door de coronacrisis bijna geen 
kans om hun situatie te veranderen. Daarom verlengt dit amendement de 
uitkeringsperiode voor bovenstaande gevallen met 3 maanden. De mensen met een LAU-
uitkering blijven in een periode van 3 maanden aanspraak maken op een LAU-uitkering en 
vervallen niet tot de VVU, ook niet als zij minder dan de helft verdienen van wat ze volgens 
de arbeidsdeskundige van het UWV kunnen verdienen. De indieners denken zo tegemoet te 
komen aan de problemen die deze groepen ondervinden op de arbeidsmarkt en tevens te 
voorkomen dat deze mensen hun financiële verplichtingen niet meer na kunnen komen, in 
de schulden belanden of mogelijk zelfs hun huis verliezen.   
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS en PVV. 
 
 
 
Moties 
 
8 (De Jong en Wilders) over een tijdelijk vangnet voor wie kan aantonen te zijn ontslagen 
als gevolg van de coronacrisis 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, PVV, FVD en Van Haga. 
 
9 (De Jong en Wilders) over het terugdraaien van de btw-verhoging op boodschappen, 
huurverlaging en afschaffing van het eigen risico 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, PVV en FVD . 
 
10 (Tielen en Palland) over aanvullende maatregelen voor werkbehoud bij organisaties met 
een seizoenspiek 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

https://redactie.eerstekamer.nl/behandeling/20200412/amendement_van_de_leden_jasper_van/document3/f=/vl7tb05vinzf.pdf
https://redactie.eerstekamer.nl/behandeling/20200412/amendement_van_de_leden_jasper_van/document3/f=/vl7tb05vinzf.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c9c8984c-cea2-4972-b7ff-280c6ac357d1&title=Motie%20van%20de%20leden%20De%20Jong%20en%20Wilders%20over%20een%20tijdelijk%20vangnet%20voor%20wie%20kan%20aantonen%20te%20zijn%20ontslagen%20als%20gevolg%20van%20de%20coronacrisis.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c9c8984c-cea2-4972-b7ff-280c6ac357d1&title=Motie%20van%20de%20leden%20De%20Jong%20en%20Wilders%20over%20een%20tijdelijk%20vangnet%20voor%20wie%20kan%20aantonen%20te%20zijn%20ontslagen%20als%20gevolg%20van%20de%20coronacrisis.pdf
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11 (Smeulders c.s.) over voorkomen of beperken van kwetsbaarheid van arbeidsmigranten 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. 
 
12 (Palland c.s.) over uitbreiding van de NOW in verband met de aanspraak door concerns 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
13 (Van Kent) over het opschorten van de kostendelersnorm voor alle groepen 
uitkeringsgerechtigden 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, PVV en 
50PLUS. 
 
14 (Van Weyenberg c.s.) over het verrekenen van inkomsten met de Tozo-uitkering 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
15 (Gijs van Dijk c.s.) over flexwerkers die niet in aanmerking komen voor een uitkering  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
16 (bruins en Palland) over nauw contact met Voedselbanken Nederland 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
17 (Van Raan) over onder meer personeels- en klimaatbeleid bij steun aan grote bedrijven  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 
50PLUS. 
 
18 (Van Raan) over alles op alles zetten om de culturele sector te redden 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS en Van Haga. 
 
19 (Van Raan) over aanbevelingen om groener uit de crisis te komen meenemen bij het 
steunpakket 
Aangehouden. 
 
20 (Van Brenk) over beperking van schade bij AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
21 (Van Brenk) over een passende oplossing voor (zelfstandig) ondernemers en 
werknemers  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
22 (Stoffer en Van Haga) over aanpassing van de NOW door een representatieve periode 
voor de omzet te nemen 
Aangehouden. 
 
23  30 (Baudet en Van Haga) over alle SBI-codes in aanmerking nemen bij toekenning 
van de TOGS 
Met algemene stemmen aangenomen.. 
 
24 (Baudet en Van Haga) over een omzetvergoeding voor ondernemers die buiten de boot 
vallen 
Verworpen. Voor: Van Kooten-Arissen, 50PLUS, SGP, PVV, FVD en Van Haga. 
 
25 (Van Haga en Baudet) over verruimen van de verliesverrekening van de Vpb 
Aangenomen. Voor: Van Kooten-Arissen, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, 
ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga. 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f2e31ccb-70c9-4491-ab50-845d4b3f7e86&title=Motie%20van%20het%20lid%20Smeulders%20c.s.%20over%20voorkomen%20of%20beperken%20van%20kwetsbaarheid%20van%20arbeidsmigranten.pdf
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26 (Van Haga en Baudet) over directe verrekening van het geschatte verlies met de winst 
in 2019 
Aangenomen. Voor: DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA,  
ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga. 
 
27 (Van Haga en Baudet) over zzp'ers met oude WW-rechten 
Verworpen. Voor: PvdA, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, PVV, FVD en Van Haga.  
 


